
السفارة اليمنية بالرياض تنفي تسوية أوضاع المغتربين اليمنيين
 خاص:

الداخلية  وزارة  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  وجه 
لنظام  املخالفني  للعاملني  فرصة  بإعطاء  العمل  ووزارة 
العمل واإلقامة يف اململكة لتصحيح أوضاعهم يف مدة 
بذلك  يقم  مل  ومن  تاريخه،  من  أشهر  ثالثة  أقصاها 

فيطبق بحقه النظام.
الرياض  يف  اليمنية  السفارة  نفت  جانبها  من 
السعودية  الرشكة  مع  تفاهم  مذكرة  أي  توقيع  أمس 
أو  املغرتبني  اليمنيني  أوضاع  تسوية  بشأن  لالستقدام، 

استثنائهم من قانون العمل السعودي الجديد. 
“مأرب  تلقت  صحفي  بالغ  يف  السفارة  وأكدت 
برس” نسخة منه ان األخبار التي نرشتها بعض املواقع 
اإللكرتونية والوسائل اإلعالمية ال أساس لها من الصحة.. 
مشرية إىل انها ال تزال عىل تواصل مع الجهات املختصة 
يف اليمن ويف اململكة العربية السعودية للتوصل لحلول 

ملشاكل املغرتبني بالطرق النظامية.
الوسائل اإلعالمية قد نرشت األسبوع  وكانت بعض 
املنرصم معلومات عن بالغ صحفي عن السفارة يشري 
إىل ان سفارة اليمن بالرياض توصلت اىل حل لتسوية 
الرشكة  مع  التعاقد  عرب  اليمنيني  املغرتبني  اوضاع 

السعودية لالستقدام.
“فوجئنا  بالرياض:  اليمنية  السفارة  يف  مصدر  وقال 
تدعو  السفارة  عن  صادر  صحفي  ترصيح  بصدور 
السعودية  العمل  وزارة  قرار  من  املترضرين  املغرتبني 
وتسوية  قضاياهم  لحل  اليمنية  السفارة  مراجعة  إىل 
السفارة  مع  تواصلهم  وبعد  انه  اىل  مشريا  أوضاعهم.. 

اتضح بأن الترصيح صدر من قبل شخص يدعى “ع ب 
. ع “ قام بتزوير الترصيح بورقة رسمية تحمل شعار 
الجهات  من  توقيع  أو  ختم  أي  تحمل  وال  السفارة 

املختصة املخولة بالتوقيع أو الختم.
نرش  ع   . ب  ع  ان  برس”  لـ”مارب  املصدر  وأكد 
الترصيح بالتنسيق والرتتيب مع شخص آخر يدعى ع 
ب . م . ن .. الفتا اىل ان األخري سبق تعيينه كملحق يف 
السفارة من قبل وزير شئون املغرتبني ورسعان ما أصدر 
الوزير قرارا آخر يلغي القرار السابق وأعطى توجيهات 

للسفارة بسحب جوازات السفر الدبلوماسية منه.
وذكر املصدر بأن ع ب . م  اتفق مع القائم بأعامل 
السفارة أ . ج  برسعة التوقيع عىل االتفاقية قبل تعيني 
قرار  عىل  بناًء  املغرتبني  وزارة  قبل  من  آخر  شخص 
 ..  2-4-2-13 الثالثاء  يوم  اجتامعه  يف  الوزراء  مجلس 
باألعامل  للقائم  يدفع  ان  عىل  االتفاق  تم  انه  مؤكدا 
باإلنابة أ . ج %10 من الصفقة ومنح ع ب . ع خمسني 
ألف ريال سعودي ، عىل أساس مليون ونصف مغرتب 
عند  ريال سعودي  بدفع 250  مغرتب  كل  يقوم  ميني 

تعبئة االستامرة.
وأوضح املصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه 
للمغرتبني بأن ال ينصاعوا ملن وصفهم باملحتالني.. داعيًا 
ممثلة  بالسفارة  القنصلية  ملراجعة  املغرتبني  جميع 
بالقنصل ملعرفة تبعات هذه االتفاقية وموقف السفارة 

منها.
وأشار املصدر إىل أن السفارة أحالت املتهم ع ب . ع  
للتحقيق الفوري ملا ارتكبه من حامقات باسم السفارة 

اليمنية.. معتربا هذا مبثابة تنبيه ألبناء الجالية باململكة 
حتى صدور توجيهات رسمية .

بدوره قال السفري عيل العيايش القنصل العام لليمن 
يف مدينة جدة إنه ال عالقة له أو القنصلية مبا تداول 
السعودية  والرشكة  الرياض  السفارة يف  بني  اتفاق  عن 
اململكة،  اليمنيني يف  أوضاع  بتحسني  يتعلق  لالستقدام 

الفتًا إىل أنه ال يعلم بوجود رشكة الستقدام العاملة.
بيان  تلقت “مارب برس” نسخة  العيايش يف  وأكد 
تشكل  أن  يجب  مثال  لالستقدام  اختيار رشكة  ان  منه 
اليمنية  الجمهورية  يف  املختصة  الجهات  من  لجنة  له 
مستفيضة  دراسة  وتكون  تقدم  عروض  أي  لدراسة 
واملهنية  القانونية  واألبعاد  الجوانب  كافة  فيها  تراعى 
ومتطلبات وضامنات حقوق املغرتبني اليمنيني.. مشريا 
وحقوق  مبصالح  تتعلق  التي  القضايا  هذه  ان  اىل 
املغرتبني يجب أن تكون عىل قدر عاٍل من املسؤولية 
تحفظ  التي  الضامنات  توفر  رسمية  جهات  وتتحملها 

حقوق اآلخرين.
ونوه اىل ان اتخاذ قرار بذلك لن يكون إال مبشاركة 
الشؤون  ووزارة  املغرتبني  ووزارة  الخارجية  وزارة 
االجتامعية والعمل ويتخذ فيها قرار من الجهات العليا 
السلطات  مع  بحثها  يتم  وكذلك  اليمنية،  بالجمهورية 
الخصوص  بهذا  اتفاق  أي  العتامد  املختصة  السعودية 
وذلك حرصاً عىل حقوق املغرتبني اليمنيني.. مؤكدا أن 
يتم  اتفاقات  أي  مع  ستكون  بجدة  العامة  القنصلية 
كال  يف  املختصة  الجهات  عليها  وتوافق  إليها  التوصل 

البلدين.

إصالح عدن يدين محاولة اغتيال المحافظ وحيد رشيد
 خاص:

أدان التجمع اليمني لإلصالح  مبحافظة عدن 
محاولة اغتيال محافظ املحافظة املهندس وحيد 

رشيد أمس األول بـ”خور مكرس”.
وقال اإلصالح يف بيان وصل “مأرب برس” 
نسخة منه: إن محاولة اغتيال املحافظ نتيجة 

صمت الجهات األمنية تجاه االعتداءات السابقة 
التي تعرضت لها مقرات وقيادات اإلصالح، 

مشرياً إىل أن عملية االغتياالت لن تخدم قضية 
االستقرار يف الجنوب.

ودعا الجهات األمنية إىل التحقيق ورسعة 
الكشف عن الجناة وتقدميهم للقضاء, مؤكداً 

أن هذا الحادث لن يثنيه عن متسكه بالنهج 
السلمي نحو بناء اليمن الجديد.

ووصف محاولة اغتيال املحافظ رشيد بأنها 
محاولة الغتيال منجزاته ومرشوعه لجعل 

عدن إقليامً اقتصادياً، مضيفاً: أنها تهدف لجر 
املحافظة إىل مربع العنف والفوىض.

ل اإلصالح جهات أسامها باملأزومة تقف  وحمَّ
خلف محاولة االغتيال،حّملها املسؤولية، مشرياً 

إىل انها تحن لعهد االغتياالت وتسعى إلعاقة 
الحوار الوطني، معترباً هذه الجرمية ناتجة عن 

التعبئة الخاطئة ضد املحافظ رشيد ومواقفه 
الوطنية.
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لك يا صاحبي هذه القصة من كتاب »مدخل إىل أقطف 
الصحافة.. جولة يف قاعة التحرير« لـ األمريكَيني 

»ليوناردو راي تيل«، و»رون تيلور«.
يقول تيل: ))سمعُت وأنا يف طريقي للعمل يف الخامسة صباًحا يف 
راديو سياريت هذه القصة البوليسية التي ظهرت يف صحيفة الصباح: 

»رئيس الرشطة أطلق النار عىل رائد الرشطة«.
وقد اتهم رائد الرشطة رئيسه بأنه أطلق النار عليه ألسباب 

سياسية. كان لزاًما عيّل الحصول عىل رد رئيس الرشطة.
التقط املحرر املناوب دفرت التليفون وأمالين رقم تليفون رئيس 

الرشطة، وبدافع من اللياقة كان عيّل أن أنتظر حتى السادسة صباًحا 
ألتصل به. وألين أيقظُت الرجل من نومه بادرُت باالعتذار، ودخلُت 

يف موضوعي مبارشة وأخربته بالقصة املتداولة، وسألته عن مدى 
الصدق فيها، فأجابني ببساطة أنه كان رئيًسا للرشطة. أما إطالق 

الرصاص عىل الرائد فكان بسبب مترده. واعترب هذا من صميم عمله. 
كان هذا كل ما أدىل به يل، لكن كان كافًيا جًدا. لقد أتاحت يل هذه 
املكاملة التي مل تستغرق أكرث من دقيقة واحدة ما ييل: )1( التأكيد 
عىل أنه أطلق الرصاص وبالفعل عىل الرائد. )2( االستشهاد بعبارة 

رئيس الرشطة »التمرد«. )3( نفيه القاطع بأن الدوافع سياسية.

أصبح لدي اآلن ما يكفي ألكتبه، لكن كان عيّل أن أجري مكاملتني 
هاتفيتني لعمل حديث صحفي حول املوضوع الثاين((.

وتيل »املندوب الصحفي املبكر جًدا« يف صحافة املساء 
كان يتحدث عن أربع قصص توضح كيفية العمل تحت وطأة 

وضغط اللحاق بآخر لحظة يف عامل الصحافة. ]ليك تصدر 
الصحيفة املسائية يف العارشة صباًحا لُتنقل إىل املناطق البعيدة، 
فإن آخر موعد لتجهيز الطبعة األوىل هو السابعة صباًحا؛ أي أن 

أول صحفي يجب أن يصل إىل العمل يف الخامسة صباًحا[.
أتطلع للسامع منك يا صاحبي.
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القنصل العام جبدة : ال عالقة للقنصلية باالتفاق مع رشكة استقدام وال أعلم بوجود هكذا رشكة  

مصدر: بالغ األربعاء عملية احتيال وراءها مبعدون من السفارة

الصباح ترشق "مأرب برس" هذا 
وبجانب ترويستها كتب العدد 

)100(. ويرتافق هذا العدد الفارق من 
املطبوعة اليومية بالذات، مع عدة 

مشاعر مهنية متشابكة؛ حباً وأخالقاً 
ووطنية؛ وتتمحور باألساس، حول 

االحتفاء املكفول واملربر، مبشوار مهني 
وإعالمي؛ يتقدم وسط عاصفة الظروف.
املشوار املهني املشهود له يف الساحة 

الصحفية اليمنية اليوم تفرداً ومتيزاً 
ومنافسة وابتكاراً، يوحي للجميع بأن 

محطة قادمة من العمر اإلعالمي ستضجُّ 
صباحاتها باأللق الالئق يف بلٍد ما يزال 

يتخلّق نحو املدنية من جديد.
سيكون من الغرور القول أن "مأرب 
برس" تجاوزت سقف توقعات القامئني 
عليها، وهي تخط سريها املهني يف أول 
إصدار. لكنَّ مثة غروراً يشبه الثقة إىل 
حد التطابق، وهدفه األكرث منطقية، 

يتمحور حول الدفع باتجاه املزيد 
من العمل الخالق. ذلك أن الثقة هي 

عمود االستمرارية ألي إبداع ويف شتى 
املجاالت، فام بالنا حني تتعلق بالصحافة 

اليومية التي هي خبز الناس والتي 
تدفعهم صباحاً، ألن يصدحوا خرياً، لهم 

وألهلهم وألوطانهم والحياة.
عىل مدى مائة يوم من اإلصدار 

املتجدد كل صباح، اكتشفت "مأرب 
برس" ومن خالل شغف متابعيها، أن 

بإمكان تربة املشاريع اإلعالمية النزيهة 
أن ترتعرع يف ضامئر الناس العاديني؛ 

التواقني فعالً، إىل معانقة املستقبل 
الوضاء يف بلد تعصف به الطموحات 

واألهواء والقوى.
انتهجت "مأرب برس" يف صباحات 
صفحاتها خطاً مهنياً فائقاً، كان الوطن 
واملواطن هام الهّم األول يف كل وجبة 

خربية طازجة تقدمها املطبوعة األنيقة 
كل يوم.

يف مائة عدد، حاولت "مأرب برس" 
أن تفتش عن القضايا املدفونة يف طّي 

الكتامن اليمني لسبب أو آلخر، ولطاملا 
كشفت عن جوانب مالبسات األحداث؛ 

كل األحداث؛ الحسية منها واملعنوية؛ 
القريبة والبعيدة، الغامضة والغليظة، 

الحقيقية والواهمة، ولطاملا أصدرت يف 
القضايا اإلنسانية أحكاماً مشدودة إىل 

ألسن أطرافها الفعليني.
لسنا بحاجة اليوم ونحن يف مقتبل 

العمر املهني الطموح أن نقول بأنه 
وبفضل "مأرب برس" أصبح صباح 
اليمنيني "برس"، وأضحى صباحهم 

خربياً بامتياز، أو أصبح يومهم موضوعياً 
وواقعياً من صخب الضوء إىل سكون 

املساء.. ذلك أنها ما تزال تنافس وبقوة 
رغم عمرها القصري، يف إحداث نقلة 
نوعية يف اإلعالم اليمني املقروء مع 

باقي الزميالت النزيهات من الصحف 
واملطبوعات. لكن من غري املعقول 

السكوت عن حقيقة تفرد "مأرب برس" 
شكالً ومضموناً، ومن غري شك أيضاً، لن 
تتوقف بالتعاون املشكور سلفاً من كل 
الزمالء واملتعاونني، عند هذا الحد من 

العطاء. 

 خاص:
محمد،  نارص  عيل  األسبق  الرئيس  طالب 
املبعوث األممي إىل اليمن جامل بن عمر باتخاذ 
اللقاء  بيان  يف  جاء  ما  لتنفيذ  عملية  خطوات 
املايض  الذي جمعهم يف ديب  مارس  التشاوري 
الخليج  دول  تعاون  مجلس  مع  التنسيق  حول 
لقاء  لرعاية  العربية،  الدول  وجامعة  العريب 
شامل للقوى الجنوبية للخروج برؤية ومرجعية 
األطراف  كافة  بني  عليها  االتفاق  يتم  سياسية، 

املشاركة واملؤمنة بالقضية الجنوبية العادلة.

عمر   بن  إىل  بعثها  رسالة  يف  محمد  وقال 
وتلقت صحيفة “مأرب برس” نسخة منها: تابعنا 

بكثري من االهتامم والتقدير تقريركم الذي قدم 
يوم الخميس املايض إىل مجلس األمن عن اليمن 
املاليني  شعر  كام  وشعرنا  الجنوبية،  والقضية 
صوتاً  بأن  األوىل،  للمرة  اليمن،  وخارج  داخل 
صادقاً أوصل صوت القضية الجنوبية، بأمانة إىل 

مجلس األمن والعامل أجمع”.
من  عمر  بن  به  قام  ملا  سعادته  عن  وعرب 
الجنوبية،  القضية  تجاه  شجاع  رشيف  موقف 
الذي سيحسب له تاريخياً كام ُحسب له سابقاً 
دوره املرشف يف نقل الرصاع والعنف يف صعدة 

من ساحة املعارك إىل طاولة الحوار يف صنعاء، 
الجنوبية  القضية  حل  معتربًا  قوله..  حسب 
استقرار  وضامن  اليمن  مشاكل  لحل  مفتاحاً 

املنطقة.
وجدد عيل نارص تأكيده الخالص استعداده 
للتعاون مع املبعوث األممي إىل اليمن مبا يسهل 
مباركًا  وجنوباً..  اليمن شامالً  يف  الكبرية  مهمته 
لـ”بن عمر” تلك الجهود التي يقضيها من أجل 

تسوية وحل أوضاع اليمن.

أكد استعداده للتعاون مع بن عمر إلجناز مهمته يف اليمن

الرئيس علي ناصر يطالب باتخاذ خطوات جدية لتنفيذ بيان لقاء دبي

قال إهنا حماولة الغتيال مرشوعه

نارص	•

الملك
عبد الله 

ميهل العمال 
المخالفني
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